
Een duurzaam eindejaar in 27 leuke en
verrassende tips

In de brochure ‘Duurzaam en (h)eerlijk feesten’ verzamelde Gent Fair Trade leuke
en verrassende tips om het eindejaar een duurzame toets te geven: leuke
activiteiten om cadeau te doen, de mooiste outfits van onze Gentse ethische
ondernemers en (h)eerlijke, lokale en duurzame feestmaaltijden, ...

Gent Fair Trade, de motor achter de fairtrade initiatieven van de Stad Gent, ging op zoek
naar leuke en verrassende manieren om het eindejaar op een meer faire en duurzame
manier te vieren. Faire en trendy cocktails en mocktails? Uzelf verwennen met een fair
fashion outfit? Zin om eens een circulair cadeau te geven?

Alle tips zijn gebundeld in een brochure ‘Duurzaam en (h)eerlijk feesten’. Die is bij
ethische ondernemers in heel Gent, de Gentse Stadswinkel en uiteraard op
www.gentfairtrade.be/nl/info/art_FaireFeesten te vinden.

http://www.gentfairtrade.be/nl/info/art_FaireFeesten
https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-internationaal/activiteiten/gent-fair-trade


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

De huiskamers worden in de komende weken weer gevuld met heerlijke geuren en
kleuren, terwijl we in onze mooiste outfits klinken op de feesten. Het ideale moment dus
om elkaar te inspireren en vrienden en familie te laten genieten van fairtradebubbels, een
duurzaam cadeautje en een (h)eerlijke maaltijd.

'We zijn echt verwend in Gent. Er zijn vele organisaties en ondernemers die
aandacht hebben voor eerlijke handel, ecologie en sociale rechtvaardigheid. Met
deze brochure bundelen we veel van deze initiatieven en ondernemers. Op deze
manier willen we iedereen inspireren die haar/zijn kerst- of nieuwjaarsfeest (nog)
duurzamer wil vieren.'

— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Over Gent Fair Trade

Gent Fair Trade is de motor achter de fair trade initiatieven van Stad Gent. De Stad stemt
haar eigen aankopen af op eerlijke handel. Gent Fair Trade helpt inwoners, bedrijven en
instellingen om dit ook te doen.
Informatie

Jonathan Janssens, medewerker Gent Fair Trade, gsm 0471 56 34 67, e-mail
info@gentfairtrade.be
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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